OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 21 JUNI 2022
Samenstelling
Aanwezig: de heer Jan Rijpstra, burgemeester; mevrouw Maria le Roy, wethouder; de heer
Robin Hartogh Heys van de Lier, wethouder; de heer Bert Westerink, wethouder; de heer
Siebren van der Berg, gemeentesecretaris en mevrouw Baukelien Koopmans,
bestuurssecretaris.
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Zaaknummer

Vaststellen agenda

Concern
Samenvatting
Besluit
Het college stelt de agenda vast.
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Zaaknummer

Vaststellen openbare besluitenlijst

Concern
Samenvatting
Besluit
Het college stelt de openbare besluitenlijst van 14 juni 2022
vast.
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Zaaknummer
117284
Omgeving

Ontwerp bestemmingsplan Tsjerkebuorren 52

Samenvatting
Op 20 juli 2021 heeft het college een positief principebesluit
genomen over het wijzigen van de agrarische bestemming
naar wonen-woonboerderij, waarbij de aanduiding voor
intensieve veehouderij wordt gewijzigd naar de aanduiding
'specifieke vorm van wonen- nevenactiviteiten'. Initiatiefnemer
exploiteert op het perceel Tsjerkebuorren 52 te
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Drachtstercompagnie een varkenshouderij. Hiermee wil hij
gaan stoppen en ter plaatse gaan wonen met de uitoefening
van een aantal nevenactiviteiten in de bestaande bebouwing
op het perceel. Het voornemen bestaat om in de voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen opslagunits voor derden, een
camperstalling, een kleine veestalling en een
machineberging, ten behoeve van het eigen materieel, te
realiseren. Daarnaast wil initiatiefnemer gelegenheid bieden
om op de noordoostelijke hoek van het terrein standplaats in
te nemen met campers.
Besluit
Het ontwerp bestemmingsplan Drachtstercompagnie,
Tsjerkebuorren 52, wordt vastgesteld.
De procedure van het bestemmingsplan wordt conform
voorstel vastgesteld.
Als er geen zienswijzen worden ingediend, wordt het
bestemmingsplan conform bijgevoegd raadsvoorstel voor
vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
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Zaaknummer
2022-010551
Omgeving

Vaststelling bestemmingsplan Fiifhoeke 12 te Nijega

Samenvatting
De gemeenteraad heeft op 9 maart 2021 ingestemd met de
ontwikkelstrategie, waarbij gemeentelijke eigendommen
worden ingezet voor een versnelling van de woningbouw in
de gemeente. Een van deze locaties is een kavel aan de
Fiifhoeke te Nijega. Op deze locatie zou een woonkavel
kunnen worden gerealiseerd. De kavel is gelegen in het
plangebied van het bestemmingsplan Kleine Kernen Noord
en heeft de bestemming "Wonen - uit te werken". Het
voorliggende bestemmingsplan voorziet in de realisatie van
een woonkavel op het voorliggende perceel.
Besluit
Het college stelt de gemeenteraad voor:
1. het bestemmingsplan Fiifhoeke 12 - Nijega ongewijzigd
vast te stellen t.o.v. het ontwerp;
2. In te stemmen met de beoordeling van de ingekomen
zienswijzen overeenkomstig de bijgevoegde zienswijzennota;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel
6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening voor het
bestemmingsplan Fiifhoeke 12 - Nijega.
Het raadsvoorstel wordt vastgesteld.
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Zaaknummer
2022-024204
Omgevingsbeheer
geregeld

Overeenkomst wegbeheer Rijk, provincie en gemeente

Samenvatting
Op diverse aansluitingen van rijkswegen op provinciale- en
gemeentelijke wegen zijn rotondes aangelegd. Omdat het
nodig is om goede afspraken te maken over
eigendomsgrenzen, beheer en onderhoud is er een
overeenkomst opgesteld. Na ondertekening van de
overeenkomst door rijk, provincie en betrokken gemeenten
vindt eigendomsoverdracht plaats, waarvoor het Rijk het
initiatief neemt.
Besluit
Het college stemt in met het aangaan van de overeenkomst.
Hierin wordt het volgende overeengekomen:
• de overgang van door het rijk en/ of provincie
aangelegd wegareaal binnen onze gemeentegrenzen
naar de gemeente, in eigendom, beheer en
onderhoud;
• eventuele waardebepaling van over te dragen
eigendommen maken geen onderdeel uit van deze
overeenkomst.
De jaarlijkse onderhoudskosten van ongeveer € 25.000,00
worden meegenomen in de nieuwe Kadernotitie
Kapitaalgoederen, die dit jaar aan de raad wordt voorgelegd.
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Zaaknummer
2022-034681
Ondernemen en
ontwikkelen

Schriftelijke vervolgvragen PvdA over de ontwikkelingen op
de Tussendiepen

Samenvatting
Op dinsdag 7 juni 2022 heeft de PvdA schriftelijke
vervolgvragen gesteld over de ontwikkelingen op de
Tussendiepen in Drachten. Via de antwoordbrief worden de
vragen beantwoord.
Besluit
Het college stelt de beantwoording van de vragen van de
PvdA-fractie over de ontwikkelingen op de Tussendiepen
vast.
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Zaaknummer

Jaarstukken 2021 Carins
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2022-023576
Sociaal geregeld
Samenvatting
Carins heeft een jaarrapportage en jaarrekening over de
resultaten over 2021 opgesteld, inclusief
accountantsverklaring. In de algemene vergadering van
aandeelhouders zijn de jaarstukken 2021 goedgekeurd en
vastgesteld.
Besluit
Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de
prestaties en het financiële resultaat van Carins over 2021
door het versturen van een raadsbrief inclusief jaarstukken.
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Zaaknummer
030960
Samen leven

Intentieverklaring garantstelling voor MOS

Samenvatting
M.O.S. is bezig met het realiseren van nieuwe huisvesting in
@Holdert. Hier wordt o.a. het centraal bureau van M.O.S.
gevestigd. Aangezien dit een eigen pand is van M.O.S. voert
ze zelf de gesprekken met de bank over de benodigde
financiering. Indien de gemeente garant wil staan voor de
lening kan M.O.S. gunstiger voorwaarden krijgen waaronder
ze kan lenen. De gemeente kan echter pas een besluit
nemen over de garantstelling als alle financiële informatie
binnen is. Gezien het belang voor zowel M.O.S. als
gemeente leggen we hierbij een advies voor waarin de
gemeente de intentie uitspreekt garant te willen staan.
Hiermee kan M.O.S. verder het gesprek voeren met de bank.
De definitieve besluitvorming rond de garantstelling wordt in
een later advies aan u voorgelegd.
Besluit
Het college besluit de intentie uit te spreken garant te willen
staan voor de lening van M.O.S. voor de verbouw van
@Holdert.
M.O.S. wordt hierover geïnformeerd middels bijgaande brief.
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Zaaknummer

Beleidsregels en financieel besluit Wmo en Jeugd

Sociaal geregeld
Samenvatting
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Op 24 januari 2022 heeft het college van B&W ingestemd
met de verordeningen Wmo en Jeugd. Op 5 april 2022 heeft
de gemeenteraad de verordeningen vastgesteld.
Als nadere uitwerking van de verordeningen is in de eerste
helft van dit jaar, in nauwe samenwerking met Carins,
gewerkt aan een verdere concretisering van de
verordeningen in onderliggende beleidsregels en financiële
besluiten. De bestaande beleidsregels voor Wmo waren aan
onderhoud onderhevig door nieuwe inzichten vanuit praktijk,
wetgeving en jurisprudentie. Voor Jeugd waren er tot op
heden nog geen beleidsregels; het opstellen van
beleidsregels Jeugd was een van de beheersmaatregelen die
in 2020 is aangekondigd om strakker te kunnen toezien op
correcte doorverwijzing naar (specialistische) jeugdhulp. Voor
het eerst zijn ook financieel besluiten opgesteld, die met
name bedoeld zijn om de gemeentelijke backoffice en de
uitvoerders van Carins een helder beeld te geven welke
kosten gemoeid zijn met een zekere voorziening.
De nieuwe beleidsregels en financieel besluit treden in
werking op 1 juli 2022.
Besluit
De beleidsregel Jeugd vast te stellen.
De beleidsregel Wmo vast te stellen.
Het financieel besluit Jeugd vast te stellen.
Het financieel besluit Wmo vast te stellen.
Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal
Domein.
De reactiebrief aan de Adviesraad Sociaal Domein vast te
stellen.
De verordeningen, beleidsregels en financieel besluit te
publiceren met inwerkingtredingsdatum 1 juli 2022.
De beleidsregels maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp
Wmo gemeente Smallingerland 2020 en de beleidsregels
vervoersvoorzieningen Wmo 2020 gemeente Smallingerland
in te trekken per 1 juli 2022.
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Zaaknummer
2022-008707
Financien

Jaarstukken 2021

Samenvatting
De jaarstukken 2021 zijn opgesteld. Het resultaat bedraagt €
35,3 miljoen positief. Hiervan is € 18,3 miljoen voor nog niet
bestede uitvoeringsbudgetten, reserveringen voor specifieke
doelen en overige reserve mutaties. Het resultaat op de
programma's komt daarmee op afgerond € 17
miljoen. Corona is een grote reden dat (beleids)voornemens
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niet uitgevoerd konden worden. Dit zorgt mede voor
onderuitputting op de budgetten. Het resultaat wordt dan ook
voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers. De
raad behandelt op 12 juli de jaarstukken 2021.
Besluit
Het college besluit in te stemmen met de jaarstukken 2021.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om:
1. De jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente
Smallingerland over het jaar 2021 vast te stellen.
2. Het voordelig rekeningresultaat van € 34.700.000,- vast
te stellen.
3. De uitvoeringsbudgetten en niet ingezette reserveringen
voor specifieke doelen te storten in de reserve projecten in
uitvoering (€ 17.657.000,-)
4. De aanvullende mutaties overige reserves vast te stellen
(€ 654.000,-)
5. Instellen van de reserve coronacompensatie en deze te
voeden via de resultaatbestemming.
6. De voorgestelde resultaatbestemming vast te stellen (€
4.020.000,-)
7. Het netto resultaat van € 12.368.000,- toe te voegen aan
de Algemene reserve.
8. De uitvoeringsbudgetten en niet ingezette reserveringen
voor specifieke doelen en de voorgestelde
resultaatbestemmingen beschikbaar te stellen in 2022.
Het raadsvoorstel wordt vastgesteld.
Wethouder Hartogh Heys van de Lier heeft mandaat voor een
enkele aanpassing in de jaarstukken.
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Zaaknummer
2022-029311
Financien

Kadernota 2023

Samenvatting
In de Kadernota 2023-2026 worden de uitgangspunten, die
gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting 2023,
vastgelegd. Ook geeft de kadernota inzicht in het structurele
begrotingsperspectief en de stand van de Algemene reserve.
Een belangrijke ontwikkeling die geschetst wordt in de
kadernota is de meicirculaire van het Rijk. De meicirculaire
laat een positief beeld zien voor de jaren 2023 tot en met
2025. In 2026 ontvangen we ruim € 7,5 miljoen minder van
het Rijk ten opzichte van 2025. Deze situatie speelt bij alle
gemeenten in Nederland en wordt aangeduid als het
'ravijnjaar'.
Ondanks het ravijnjaar sluiten alle jaarschijven positief,
waarbij 2026 positief sluit met een bedrag van afgerond € 5,5
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miljoen.
Besluit
Het college besluit in te stemmen met de Kadernota 20232026 en de gemeenteraad voor te stellen om de Kadernota
2023-2026 vast te stellen.
Het raadsvoorstel wordt vastgesteld.
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Zaaknummer
2022-036751
Organisatie en
communicatie

Beëindiging campagneconcept 'Drachten wil je meemaken'

Samenvatting
Het college van B&W besluit tot beëindiging van het
campagneconcept 'Drachten wil je meemaken' en verleent
toestemming tot het beëindigen van lopende contracten in
relatie tot dit merkconcept. Primaire aanleiding tot beëindiging
van het campagneconcept is het nieuw te lanceren
citymarketingconcept 'OpenDrachten' als onderdeel van de
economische actieagenda, welke eind 2019 door de
gemeenteraad van Smallingerland werd aangenomen. Het is
niet verstandig om twee merkconcepten, gericht op de
profilering van de gemeente, in stand te houden. Dit zorgt niet
alleen voor verwarring in de markt over hoe de gemeente
zich nu precies wil profileren, maar kost ook extra personele
inzet en financiële inzet. Daarbij speelt mee dat ook de
producten die gerealiseerd zijn ten tijde van 'Drachten wil je
meemaken', sterk verouderd zijn. De website
'drachtenwiljemeemaken.nl' en de fora sites 'sociaal' en
'zakelijk' voldoen niet langer aan de eisen van de digitale
toegankelijkheid en/ of zijn daarnaast niet langer digitaal
toegankelijk te maken.
Besluit
Het college besluit:
1. Over te gaan tot de beëindiging van het campagneconcept
'Drachten wil je Meemaken' op het moment van de lancering
van 'OpenDrachten'.
2. Toestemming te verlenen voor de beëindiging van het
contract voor de website www.drachtenwiljemeemaken.nl en
deze zo spoedig mogelijk offline te halen in relatie tot de
eisen voor digitale toegankelijkheid.
3. Toestemming te verlenen voor het beëindigen van de
contracten van de fora 'sociaal' en 'zakelijk' en deze per 1
september offline te halen in relatie tot de eisen voor digitale
toegankelijkheid.
4, Toestemming te verlenen voor een inspanningsverplichting
om de fora sites 'sociaal' en 'zakelijk' te archiveren bij de
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gemeente, alsmede de Nationale Bibliotheek, onder
voorbehoud dat dit technisch te realiseren is.
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Zaaknummer
00000
Organisatie en
communicatie

Friese website

Samenvatting
Het college is verzocht akkoord te gaan met het voorstel
waarin wordt geadviseerd een selectie aan Friestalige
pagina's actueel te houden. De vertaling van de pagina's
wordt medio 2022 uitgevoerd door een interne Friese
taalcoach, die daarvoor op afroep beschikbaar is. In het
daaropvolgende jaar wordt de functie vervuld door een
oersetter die eveneens onderzoek doet naar
de mogelijkheden tot samenwerking met andere gemeenten.
Besluit
Het college besluit:
- Een selectie aan pagina's in het Fries op de website aan te
bieden.
- De incidentele lasten in 2022 van circa € 9.000,- worden
gedekt binnen de salarisbegroting.
- De incidentele lasten in 2023 van € 30.000,- worden
meegenomen in de begroting 2023.
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Zaaknummer
2022-031819
Samen leven

Vaststelling subsidie NT2 school naar NT1 school

Samenvatting
De Holding Adenium heeft in 2019, 2020 en 2021 € 20.000,subsidie ontvangen om de overdracht van leerlingen uit het
NT2 (Nederlands als 2e taal) onderwijs naar het reguliere
NT1 onderwijs goed te laten verlopen. Op 8 april 2022
hebben zij de inhoudelijke en financiële verantwoording
hierover ingediend. De subsidie wordt vastgesteld op €
60.000,-.
Besluit
De subsidie voor de overdracht van leerlingen uit het NT2
onderwijs naar het NT1 onderwijs in de jaren 2019, 2020 en
2021 wordt vastgesteld op € 60.000,-.
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Zaaknummer

Jaarverantwoording Kinderopvang 2021
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2022-026121
Samen leven
Samenvatting
Conform de wetgeving dient de jaarverantwoording
kinderopvang van 2021 voor 1 juli 2022 te worden
vastgesteld.
Besluit
Het college besluit de jaarverantwoording kinderopvang over
2021 vast te stellen en in te dienen bij de Inspectie van het
onderwijs.
De jaarverantwoording ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad via bijgevoegde conceptbrief.
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Zaaknummer
2022-008351
Vergunningen toezicht
en handhaving

Afwijken van het "Voldoet mits" welstandadvies
Kleasterkampen 39 Smalle Ee

Samenvatting
Het college wordt verzocht om in te stemmen met het
afwijken van het welstandsadvies en het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het renoveren van de
woonboerderij aan de Kleasterkampen 39 te Smalle Ee.
Besluit
Het college besluit af te wijken van het negatieve
welstandsadvies voor het bouwplan aan de Kleasterkampen
39 te Smalle Ee, en de omgevingsvergunning te verlenen.
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Zaaknummer
2022-004458
Vergunningen toezicht
en handhaving

Afwijken van het 'voldoet mits' welstandsadvies voor het
bouwplan aan Het Zuid 26A en het verlenen van een
omgevingsvergunning

Samenvatting
Op 21 januari 2022 is een omgevingsvergunning
aangevraagd voor het realiseren van een nieuwe loods
(25X50 meter), ten behoeve van extra opslagruimte bij
Tuindorado Drachten aan Het Zuid 26a. In verband met de
groei van het tuincentrum is de huidige inpandige
opslagruimte niet meer toereikend. De welstandscommissie
heeft een 'voldoet mits' advies gegeven. In afwijking van het
welstandsadvies wordt geadviseerd alsnog medewerking te
verlenen en de omgevingsvergunning af te geven.
Besluit
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Het college besluit af te wijken van het 'voldoet mits'
welstandsadvies voor het bouwplan aan het Zuid 26a in
Drachten, en de omgevingsvergunning te verlenen.
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